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Spørgsmål til behandling på medlemsmøde 2020 

 

IBM Pensionsfond har i de senere år opgjort størrelsen af tidlige og opsatte pensioner med 

afsæt i en ikke dokumenteret hensættelses beregningspraksis.  

For kommende pensionister er det centralt at få sikkerhed for at de ved tidlig eller opsat 

pension (før 65 år) fortsat har krav på at modtage pension fra IBM Pensionsfond og at det 

er væsentligt at have et betryggende kendskab (en prognose) for størrelsen af disse 

pensioner. 

 

IBM Pensionsfond bedes derfor på medlemsmødet informere om: 

 

1. Hvordan beregnes den enkelte medarbejders hensættelse. 

For kommende pensionister er centralt at få sikkerhed for og væsentligt at have et 

betryggende kendskab til samt vished for størrelsen af den forventede pension. 

 

2. Kan IBM Pensionsfond give medlemmerne et tilsagn om at, den til enhver 

tid, opsparede hensættelse ikke kan blive reduceret. 

Bekymringen er at det af pensionsregulativet entydigt fremgår hvorledes størrelsen 

af alderspensionen opgøres ved udløb 65 år, medens det ved tidlige og opsatte 

pensioner ikke er dokumenteret hvordan de beregnes. 

 

3. Hvordan kan hensættelseskontoen blive reduceret fra det ene år til det 

næste og ikke alene med et lille beløb men med et betragteligt stort beløb. 

Dette uden nogen form for forklaring i den tilsendte årlige pensionsoversigt. 

Hvad er sandsynligheden for fejlberegning.  

 

4. Kan IBM Pensionsfond oplyse om hvor meget tidlige og opsatte pensioner 

vil blive reduceret med, i procent, i forhold til den beregnede alderspension 

(tilsagnspension) og i forhold til det år man går på pension før det 65 år. 

Dette forklares ikke i den årlige pensionsoversigt. 

 

5. Hvordan kan det forklares at hvis man går på opsat pension som 62 åring, 

så er den beregnede opsatte pension (pension ved år 65), på kroner og øre 

lig med tilsagnets beregning af tidlig pension ved år 62.   

Dette forklares ikke i den årlige pensionsoversigt. 

 

 

 

 

Med Venlig hilsen 

 

 

  Kai Adelhorst 


